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Ref.: Petiția nr. 0962/2012, adresată de Santo Grammatico, de cetățenie italiană, în 
numele Legambiente, privind mineritul în cariera de calcar Monte Parodi din 
municipalitatea Riccò del Golfo (La Spezia - Liguria)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă procedurile de autorizare aplicate de către autoritățile naționale 
competente în ceea ce privește activitățile miniere din cariera de calcar cunoscută sub numele 
de „Monte Parodi” din municipalitatea Riccò del Golfo (La Spezia).

Această carieră este situată într-o zonă de mare interes ecologic și se afirmă că autorizarea sa 
încalcă Directiva 92/43/CE privind habitatele și legislația privind evaluarea impactului asupra 
mediului.

Există, de asemenea, îngrijorări în ceea ce privește gestionarea deșeurilor din carieră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul contestă procedurile de autorizare aplicate de către autoritățile naționale 
competente în ceea ce privește activitățile miniere din cariera de calcar cunoscută sub numele 
de „Monte Parodi” din municipalitatea Riccò del Golfo (La Spezia – Italia).
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Cariera este situată în cadrul unui sit de importanță comunitară desemnat în temeiul 
Directivei 92/43/CE1 (Directiva privind habitatele).

Petiționarul susține că cele patru autorizații acordate de autoritățile italiene pentru 
desfășurarea de activități extractive au încălcat legislația UE în materie de mediu, și anume 
Directiva privind habitatele și Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului2. În 
plus, petiționarul pune sub semnul întrebării respectarea Directivei 2006/21/CE3 privind 
gestionarea deșeurilor din industriile extractive.

Referitor la Directiva privind habitatele, Comisia constată faptul că respectiva carieră de 
calcar exista deja și deținea o autorizație de funcționare (din 1992) la momentul desemnării 
sitului de importanță comunitară (SIC) IT1345005 „Portovenere – Rio Maggiore – S. 
Benedetto” prin Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de adoptare a listei SIC pentru regiunea 
biogeografică mediteraneeană4. În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 
privind habitatele, statele membre iau măsurile necesare pentru a evita deteriorarea habitatelor 
naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea speciilor pentru care au fost 
desemnate respectivele situri. Articolul 6 alineatele (3) și (4) definesc procedura care trebuie 
urmată de autoritățile naționale înainte de autorizarea planurilor sau a proiectelor care ar putea 
avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Autorităților naționale le revine 
responsabilitatea să evalueze posibilitatea unui proiect de a avea un impact semnificativ 
asupra speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl și, în caz afirmativ, să urmeze 
procedura definită în directivă înaintea aprobării proiectului.

Pe baza informațiilor furnizate de prezenta petiție, Comisia Europeană nu poate identifica 
nicio încălcare a dispozițiilor menționate anterior.

Cât privește Directiva 2011/92/UE și Directiva 2006/21/CE, se pare că este necesar să se 
aducă unele clarificări și să se furnizeze informații suplimentare pentru ca evaluarea Comisiei 
să fie finalizată.

Concluzie

Comisia a luat legătura cu autoritățile italiene pentru a obține clarificări cu privire la punerea 
în aplicare a Directivei EIM și a Directivei privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive în contextul acestui proiect.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Comisia a primit informații suplimentare de la autoritățile italiene în legătură cu 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 26, 28.1.2012.
3 JO L 102, 11.4.2006.
4 JO L 259, 21.9.2006.



CM\1015822RO.doc 3/4 PE506.299v03-00

RO

Directiva 2011/92/UE1 (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva 
EIM), Directiva 2001/42/CE2 (Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau Directiva 
SEA) și Directiva 2006/21/CE3 (Directiva privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive). 
Autoritățile naționale arată că, încă din iunie 2012, există o procedură SEA în curs de desfășurare 
privind modificarea Planului regional teritorial al mineritului (Piano Territoriale delle Attività di 
Cava). De asemenea, autoritățile afirmă că, în decembrie 2012, a fost inițiată o procedură EIM la 
cariera „Monte Parodi”.

În afară de aceasta, autoritățile italiene au menționat că respectiva carieră respectă dispozițiile 
Directivei privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive. Cu toate acestea, informațiile 
furnizate nu sunt îndeajuns de detaliate. 

În concluzie, pe baza informațiilor furnizate de autoritățile italiene și având în vedere că 
procedurile corespunzătoare sunt încă în desfășurare, nu poate fi identificată nicio încălcare a 
dispozițiilor privind EIM și SEA. În ceea ce privește Directiva privind gestionarea deșeurilor din 
industriile extractive, Comisia va oferi un răspuns suplimentar Comisiei pentru petiții după ce va 
lua legătura cu autoritățile italiene.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 19 decembrie 2013

Autoritățile italiene au indicat că planul de gestionare a deșeurilor pentru cariera de calcar 
„Monte Parodi” a fost aprobată la 20 februarie 2013, iar carierea este gestionată în 
conformitate cu cerințele din Directiva privind gestionarea deșeurilor din industriile 
extractive4.

În conformitate cu informațiile furnizate, activitățile miniere constau în extragerea de roci 
mari de calcar prin mijloace mecanice și fără utilizarea sau adăugarea de substanțe chimice 
sau de alte substanțe. Aceste roci sunt scoase din sit, încărcate în camioane și transportate din 
carieră pentru a fi utilizate în producția de pietriș. Nu există depozitare intermediară a rocilor, 
prin urmare, nu este necesară o structură de depozitare.

Deoarece numai rocile mari sunt utilizate și îndepărtate, resturile de roci de calcar mai mici 
rămân în sit și, imediat după excavare, sunt rambleiate în golurile de excavare, fără niciun 
tratament. Stratul superior îndepărtat înainte de începerea lucrărilor de excavare este ulterior 
înlocuit la fața locului.

Pe baza Comunicării interpretative privind deșeurile și subprodusele5 și a jurisprudenței 
relevante a CEJ6, Comisia consideră că resturile de roci rezultate din activitățile extractive din 
cariera „Monte Parodi”, utilizate ca rambleu pentru golurile de extracție, fără a fi depozitate, 

                                               
1 JO L 26, 28.1.2012, p. 1.
2 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 102, 11.4.2006, p. 15.
4 Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a 
Directivei 2004/35/CE, JO L 102, 11.4.2006, pp. 15-34.
5 COM(2007)59, 21.2.2007.
6 Cauza C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy, și cauza C-9/00, Palin Granit Oy
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tratate sau procesate, nu se califică drept deșeuri în sensul Directivei privind gestionarea 
deșeurilor din industriile extractive.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de autoritățile italiene, Comisia nu a putut identifica nicio 
încălcare a Directivei 2006/21/CE.

În consecință, procedura de investigare EU Pilot lansată ca urmare a acestei petiții va fi 
închisă.


